
 فرم درخواست اولیھ 
 ھا و اطالعات درخواست اولیھداده

گیری درمورد واجد شرایط بودن شما برای دریافت مزایای بیمھ بیکاری بھ کار برده خواھد شد. مھم است  دھید برای تصمیماطالعاتی کھ شما ارائھ می 
کامل باشد. بھ موجب قانون، امتناع از ارائھ اطالعات یا ارائھ اظھارات نادرست  دھید، دقیق و  اطالعاتی را کھ برای تمام سواالت پرسیده شده ارائھ می 

 برای کسب مزایا، جریمھ و مجازات دارد. 

 (عالمت * نشان دھنده فیلدھای الزامی است)  لطفا بھ سواالت زیر پاسخ دھید:
اید یا دیگری بجز ایالت اورگان تشکیل پرونده داده ماه گذشتھ برای درخواست دریافت مزایا، علیھ ھر ایالت  12. آیا در 1* 

 خیر   بلھ   خیر؟ 

 . نام ایالتی را کھ در حال حاضر خودتان در آنجا ساکن ھستید، بنویسید:2* 
 ماه گذشتھ:  18آیا در 

. در ایالت اورگان کار  3* 
 خیر   بلھ   اید؟. خارج از ایالت اورگان کار کرده4*  خیر   بلھ   اید؟کرده

، خدمات نظامی فعالی را  (reserve unit)) یا یگان نیروھای ذخیره  National Guard. بھ جز تعلیم دیدن در گارد ملی (5* 
 خیر   بلھ   اید؟روز یا بیشترانجام داده   90بھ مدت 

 خیر   بلھ   اید؟. بھ عنوان تاجر دریانورد کار کرده6* 

 ارائھ دھید تا بھ ما کمک کنید کھ بتوانیم بھ درستی شما را شناسایی کنیم)احراز ھویت (لطفا اطالعات زیر را 
 * شماره تامین اجتماعی:

دھیم. اگر این اطالعات با موفقیت تطبیق داده نشوند، شده در سازمان تامین اجتماعی تطبیق میھای ثبتھای تامین اجتماعی را با شمارهما از طریق رایانھ، تمام شماره
 نامھ بیمھ بیکاری شما وجود نخواھد داشت.امکان تکمیل درخواست

 
ھزینھ بیکاری ارائھ کنید. از شماره تامین اجتماعی کند کھ شماره تامین اجتماعی خود را برای دریافت کمک«قانون مالیات داخلی» و «قوانین اداری اورگان» ایجاب می

شود. این شماره برای تایید ھویت بھ سازمان داخلی و اداره مالیات اورگان، بھ عنوان درآمد مشمول مالیات، استفاده می برای اعالم مزایای بیکاری شما بھ اداره مالیات
شود. این شماره ھمچنین بھ عنوان یک مدرک برای رسیدگی بھ درخواست شما، برای اھداف آماری و برای ثبت نام شما در سیستم تامین اجتماعی فرستاده می

  WorkSource) است، بھ کار برده خواھد شد و این شماره با ھمکاران شرکت iMatchSkillsکی ما کھ ویژه وصل کردن شخص درست بھ کار مناسب (الکترونی
رای صدور ھای ایالتی وصول بدھی بھ کار گرفتھ شود و ممکن است ببرای دریافت خدمات جامع بھ اشتراک گذاشتھ خواھد شد. این شماره ممکن است برای فعالیت

 قرار بگیرد. U.S. Bankشود، در اختیار کھ مزایا از طریق آن بھ شما پرداخت می ReliaCard VISAکارت 
 ثبت نام کاربر

 حرف اول نام میانی:  * نام خانوادگی:  * نام:

 شناسند، لطفا این نام را بنویسید:اگر کارفرما (کارفرمایان) شما، شما را با نام دیگری می

 مونث   مذکر  * جنسیت:  تاریخ تولد:* 

 شماره گواھینامھ رانندگی: خیر   بلھ   * آیا شما شھروند ایاالت متحده ھستید؟

 آدرس ایمیل:  ایالت صادر کننده گواھینامھ رانندگی: 
کند. از ایمیل ایمیل ارسال یا درخواست نمی) اطالعات مربوط بھ این درخواست را از طریق Oregon Employment Departmentاداره اشتغال اورگان (

سایتمان و ھمچنین برای ارائھ اطالعات کلی فقط برای برقراری ارتباط با مشتریان برای گفتگو در خصوص مسائل مربوط بھ کاربرد و در دسترس بودن وب
 درباره برنامھ بیمھ بیکاری استفاده خواھد شد.

 اطالعات تماس
 شھر:  * آدرس پستی: 

 کد پستی: ایالت: 

 :اگر آدرس محل سکونت شما با آدرس پستی شما یکسان است، اینجا را عالمت بزنید 

 شھر:  * آدرس محل سکونت: 

 کد پستی: ایالت: 

 کنید) ھای مرتبط را انتخاب ھای زیر تمام گزینھنژاد: (از میان گزینھ  خیر   بلھ   آیا متعلق بھ قومیت ھیسپانیک یا التین ھستید؟
 سرخپوست آمریکایی یا بومی آالسکا  نشین پاسیفیکبومی ھاوایی یا جزیره  آسیایی   سفید پوست 
 سیاه یا آمریکایی آفریقایی   سایر  
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 خیر   بلھ   آیا شما برای درک خدمات اداره اشتغال، نیاز دارید کھ اطالعات بھ زبانی غیر از زبان انگلیسی بھ شما ارائھ شود؟ 

 اید:* باالترین مقطع مدرسھ کھ آن را تکمیل کرده است، لطفا زبان اصلی خود را بنویسید:اگر پاسخ شما "مثبت" 

 خیر   بلھ   ماه آینده در حال دریافت مستمری بازنشستگی (غیر از تامین اجتماعی) ھستید؟ 12* آیا طی 

)  union hiring hallسازمان استخدام اتحادیھ (دھد فقط از طریق  ای ھستید کھ بھ شما اجازه می * آیا شما از اعضای اتحادیھ 
 خیر   بلھ   کند تا فقط در میان کارفرمایان اتحادیھ بھ دنبال شغل باشید؟بھ دنبال کار باشید یا شما را محدود می

 شغل اصلی
 * شغل اصلی شما چیست: 

 خیر   بلھ   شغل را قبول کنید؟* آیا در حال حاضر بھ دنبال این نوع کار ھستید و تمایل دارید کھ این نوع 
اگر پاسخ شما "منفی" است، لطفا دلیل خود را توضیح دھید و بنویسید کھ در حال حاضر بھ دنبال چھ نوع کار خاصی ھستید، 

 (نام یک شغل خاص را بنویسید. ننویسید "ھر کاری".): 

 ھای صالحیتپرسش
برای واجد شرایط شدن جھت دریافت مزایا، الزم است کھ تمایل داشتھ باشید کھ ھم کار تمام وقت و ھم کار پاره وقت را قبول کنید و   نکتھ:

 برای انجام آن در دسترس باشید.

 خیر   بلھ   * آیا تمایل دارید کھ کار تمام وقت و پاره وقت انجام دھید؟ 
 دلیل پاسخ خود را توضیح دھید:اگر پاسخ شما "منفی" است، لطفا 

تید، برای واجد شرایط شدن جھت دریافت مزایا، الزم است کھ تمایل داشتھ باشید کھ در طول تمام روزھا و ساعات معمول کاری کھ بھ دنبال آن ھس نکتھ:
 کار کنید و در این ساعات و روزھا برای انجام کار در دسترس باشید. 

 خیر   بلھ   کار کنید؟ * آیا تمایل دارید کھ در تمام روزھا و ساعات معمول این نوع کار،
 اگر پاسخ شما "منفی" است، لطفا دلیل پاسخ خود را توضیح دھید:

    بھ ازای ھر  $ * آخرین باری کھ سر شغل اصلی خود مشغول بھ کار بودید، حقوق/دستمزد شما چھ میزان بود؟ 

 خیر   بلھ   * آیا مایل بھ پذیرفتن ھمین میزان دستمزد برای کار آتی خود ھستید؟
 اگر پاسخ شما "منفی" است، لطفا دلیل خود را توضیح دھید و پایین ترین میزان دستمزد را کھ مایل بھ پذیرفتن آن ھستید، بنویسید:

 توانید در حال حاضر کار تمام وقت را آغاز کنید؟* آیا دلیل خاصی دارد کھ نمی 
 خیر   بلھ   مراقبت از کودک، حمل و نقل، غیره) دیدگی، بیماری، (برای مثال: داشتن شغل آزاد، آسیب 

 اگر پاسخ شما "مثبت" است، لطفا دلیل پاسخ خود را توضیح دھید:

 خیر   بلھ   اید؟* آیا از آخرین باری کھ مشغول بھ کار بودید شغلی را رد کرده 
 اگر پاسخ شما "مثبت" است، لطفا دلیل پاسخ خود را توضیح دھید:

 پاره وقت   تمام وقت    خیر   روید؟ مدرسھ می * آیا بھ 

 خیر   بلھ   اید؟ ماه گذشتھ، برای بیش از یک کارفرما کار کرده  18* آیا در 

 خیر   بلھ   آیا شما شغل آزاد دارید؟ 

 خیر   بلھ   اید؟ای مشغول بھ کار بوده ماه گذشتھ بھ عنوان یک ورزشکار حرفھ  18* آیا در طول 

 خیر   بلھ   حال حاضر مشغول بھ کار ھستید؟آیا در 
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دیدگی امکان انجام دلیل بیماری یا آسیب ماه گذشتھ، در بیشتر بخش ھر کدام از دوره ھای سھ ماھھ تقویمی، بھ  18آیا در طول 
 خیر   بلھ   ھیچ نوع کاری را نداشتید؟

ماه گذشتھ، از طریق کار در زمین کشاورزی، باغ میوه، مزرعھ، مزرعھ   12آیا حداقل نیمی از درآمد کسب شده شما در طول  
 خیر   بلھ   دامداری، گلخانھ و/یا برداشت درخت کریسمس بوده است؟ 

ماه گذشتھ، از طریق کار در زمینھ فرآوری گوشت، فرآوری طیور، میوه،  12حداقل نیمی از درآمد کسب شده شما در طول  آیا 
آب میوه یا کنسرو کردن سبزیجات، انجماد سبزیجات، ترشی کردن یا شور کردن سبزیجات و/یا تھیھ مربا، ژلھ یا کمپوت بوده  

 است؟ 
  بلھ   خیر 

گذشتھ، برای یافتن یا پذیرفتن ھر یک از کارھایی کھ در دو سوال قبلی ذکر شد، (فراتر از فاصلھ رفت و  ماه  12آیا در طول 
 خیر   بلھ   آمد عادی از مسکن دائمی خودتان) سفر کردید؟ 

 آیا معلولیت فیزیکی یا ذھنی دارید کھ مانعی اساسی در برابر اشتغال شما باشد؟ 
  بلھ   خیر 

% بھ خدمتش مرتبط است یا در اثر یک معلولیت مرتبط با  100کھنھ سرباز ھستید کھ دچار معلولیتی است کھ آیا شما ھمسر یک 
) بوده یا  Prisoner of War, POW) یا اسیر جنگی (Missing in Action, MIAخدمتش فوت کرده یا اینکھ مفقوداالثر (

 ھست؟ 
  بلھ   خیر 

 خیر   بلھ   اید؟ایاالت متحده خدمت کرده آیا تا بھ حال در نیروھای مسلح 

 اطالعات کارفرما
) استفاده کنید و آن را بھ این فرم درخواست ضمیمھ کنید. Additional Employerبرای نوشتن نام کارفرمایان بیشتر، از فرم کارفرمایان بیشتر (

 صحت این اطالعات با کارفرما ( کارفرمایان) شما بررسی خواھد شد. 
 

 اید نیز اطالع خواھیم داد.ماه گذشتھ برای آنھا کار کرده  18درخواست شما را بھ ھمھ کارفرمایانی کھ در طول ما 
 

 اگر شما شغل آزاد داشتید، در قسمت نام کارفرما بنویسید "دارای شغل آزاد".  نکتھ:

 * نام کارفرمای اخیر:  : 1کارفرمای شماره  

 کار: * آخرین روز  * تاریخ شروع کار: 
 ماه گذشتھ):  12* مجموع درآمد ناخالص برای این دوره (بھترین برآورد برای 

 خیر   بلھ   اید؟* آیا در دو سال گذشتھ، در ایالتی غیر از ایالت اورگان برای این کارفرما کار کرده 

 خیر   بلھ   * آیا این کارفرما یکی از عامالن یا نمایندگان دولت فدرال است؟ 

 : 1* آدرس محل سکونت، خط   پستی کارفرما:آدرس 
 : 2آدرس محل سکونت، خط 

 *کد پستی: *ایالت:  *شھر: 

 کردید، یکسان است، اینجا را عالمت بزنید: اگر آدرس پستی با آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می 

 * آدرس محل سکونت:  کردید:آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می
 *کد پستی: *ایالت:  *شھر: 

 * عنوان شغل:  * شماره تلفن کارفرما: 
 وظایف شغلی: 

     ازای ھربھ  * آخرین نرخ پرداختی: $ 

  خیر   بلھ   اید؟آیا از کارفرمای خود جدا شده 

 کنید؟اگر پاسخ شما مثبت است، بگویید کھ چرا دیگر برای این کارفرما کار نمی

 عزل/اخراج/خاتمھ یافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانھ  از کار بیکار شدن بھ دلیل عدم وجود کار بھ صورت دائم 

  تعلیق از کار   مرخصی   ھمچنان مشغول بھ کار/کاھش ساعات کار   بیکاری موقتی 

 اگر موقتا بیکار ھستید، در اینجا بنویسید کھ انتظار دارید در چھ تاریخی بھ سرکار بازگردید: 
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 *نام کارفرما:  : 2کارفرمای شماره  
 * آخرین روز کار:  * تاریخ شروع کار: 

 ماه گذشتھ):  12* مجموع درآمد ناخالص برای این دوره (بھترین برآورد برای 

 خیر   بلھ   اید؟در دو سال گذشتھ، در ایالتی غیر از ایالت اورگان برای این کارفرما کار کرده * آیا 

 خیر   بلھ   * آیا این کارفرما یکی از عامالن یا نمایندگان دولت فدرال است؟ 

 : 1* آدرس محل سکونت، خط   آدرس پستی کارفرما:
 : 2آدرس محل سکونت، خط 

 پستی:*کد  *ایالت:  *شھر: 

 کردید، یکسان است، اینجا را عالمت بزنید: اگر آدرس پستی با آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می 
 * آدرس محل سکونت:  کردید:آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می

 *کد پستی: *ایالت:  *شھر: 
 * عنوان شغل:  * شماره تلفن کارفرما: 

 وظایف شغلی: 
     بھ ازای ھر پرداختی: $ * آخرین نرخ 

  خیر   بلھ   اید؟آیا از کارفرمای خود جدا شده 

 کنید؟اگر پاسخ شما مثبت است، بگویید کھ چرا دیگر برای این کارفرما کار نمی

 عزل/اخراج/خاتمھ یافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانھ  از کار بیکار شدن بھ دلیل عدم وجود کار بھ صورت دائم 

  تعلیق از کار   مرخصی   ھمچنان مشغول بھ کار/کاھش ساعات کار   بیکاری موقتی 

 اگر موقتا بیکار ھستید، در اینجا بنویسید کھ انتظار دارید در چھ تاریخی بھ سرکار بازگردید: 

 کارفرما: *نام  : 3کارفرمای شماره  
 * آخرین روز کار:  * تاریخ شروع کار: 

 ماه گذشتھ):  12* مجموع درآمد ناخالص برای این دوره (بھترین برآورد برای 

 خیر   بلھ   اید؟* آیا در دو سال گذشتھ، در ایالتی غیر از ایالت اورگان برای این کارفرما کار کرده 

 خیر   بلھ   نمایندگان دولت فدرال است؟ * آیا این کارفرما یکی از عامالن یا 

 : 1* آدرس محل سکونت، خط   آدرس پستی کارفرما:
 : 2آدرس محل سکونت، خط 

 *کد پستی: *ایالت:  *شھر: 

 کردید، یکسان است، اینجا را عالمت بزنید: اگر آدرس پستی با آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می 

 * آدرس محل سکونت:  کردید:آدرس مکانی کھ شما در آنجا کار می
 *کد پستی: *ایالت:  *شھر: 

 * عنوان شغل:  * شماره تلفن کارفرما: 
 وظایف شغلی: 

     بھ ازای ھر  * آخرین نرخ پرداختی: $ 

  خیر   بلھ   اید؟آیا از کارفرمای خود جدا شده 

 کنید؟اگر پاسخ شما مثبت است، بگویید کھ چرا دیگر برای این کارفرما کار نمی

 عزل/اخراج/خاتمھ یافتن کار   ترک/استعفای داوطلبانھ  از کار بیکار شدن بھ دلیل عدم وجود کار بھ صورت دائم 

  تعلیق از کار   مرخصی   ھمچنان مشغول بھ کار/کاھش ساعات کار   بیکاری موقتی 

 اگر موقتا بیکار ھستید، در اینجا بنویسید کھ انتظار دارید در چھ تاریخی بھ سرکار بازگردید: 
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 کسر مالیات
 مجوز کسر مالیات 

ممکن است الزم باشد کھ  کنید، کامالً مشمول مالیات خواھد بود. اگر ملزم بھ ارائھ اظھارنامھ مالیاتی باشید، مزایای بیمھ بیکاری کھ شما دریافت می 
یرید. برای میزان مالیات قابل پرداخت را تخمین بزنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره تخمین میزان مالیات، با «اداره مالیات بر درآمد» تماس بگ

 کسب اطالعات درباره مالیات ایالتی، با اداره مالیات اورگان تماس بگیرید.
 

 % بابت مالیات ایالتی کسر شود. 6% از مزایای شما بابت مالیات فدرال و/یا 10ھ توانید انتخاب کنید کشما می
 

 خیر   بلھ    % مزایای بیکاری شما بابت مالیات بر درآمد فدرال کسر شود؟10دھید کھ آیا اجازه می *
 خیر   بلھ    % مزایای بیکاری شما بابت مالیات بر درآمد ایالتی کسر شود؟  6دھید کھ آیا اجازه می *

 
 این مجوز برای این مطالبھ تا زمانی اعتبار دارد کھ اداره کاریابی اورگان اخطار کتبی فسخ آن را از شما دریافت کند. 

 
یا  ReliaCard VISAبعدی، بھ صورت الکترونیکی از طریق کارت  ھایشود. تمام پرداخت اولین مرتبھ پرداخت مزایا بھ وسیلھ چک پرداخت می  نکتھ:

برای شما ارسال خواھد شد. شما این  ReliaCard VISAواریز مستقیم انجام خواھد شد. بعد از تایید اولین پرداخت شما، یک دبیت کارت (کارت بدھی) 
ھا از طریق  نامھ برای واریز مستقیم دریافت شود، پرداختیانی کھ درخواست گزینھ را در اختیار دارید کھ برای واریز مستقیم درخواست دھید و تا زم

ReliaCard  .انجام خواھد شد 

 )ALTERNATE BASE YEAR( سال پایھ جایگزین
باشید. سال پایھ  ) داشتھ Base Yearبھ منظور واجد شرایط شدن برای درخواست بیمھ بیکاری، باید میزان دستمزد/ساعات کاری کافی در سال پایھ (

زم برای  عادی، اولین چھار "دوره سھ ماھھ" از پنج "دوره سھ ماھھ تقویمی" اخیر تکمیل شده در تاریخ تنظیم پرونده درخواستتان است. اگر شرایط ال
کردید، نداشتھ آنجا کار می  تشکیل پرونده درخواست بر اساس یک سال پایھ عادی را علیھ ایالت اورگان یا ھر ایالت دیگری کھ در طول سال پایھ در

گیری خواھد شد و پرونده درخواستی را بر اساس "سال پایھ  ھای اخیر شما، مجددا در خصوص درخواست شما تصمیم باشید، با استفاده از دستمزد
 )" تشکیل خواھیم داد. Alternate Base Year, ABYجایگزین ایالت اورگان (

 
 کند.مربوط بھ چھار سھ ماھھ تقویمی اخیر تکمیل شده تا تاریخ تشکیل پرونده درخواست شما، استفاده می از دستمزدھا/ساعات کاری ABYدرخواست 

 
 : ABYھای درخواست از نوع اطالعات در رابطھ با پرونده

نیستید. ما جستجو خواھیم  ABYاگر شما شرایط الزم برای استفاده از سال پایھ عادی را داشتھ باشید، واجد شرایط ارائھ درخواست از نوع  .1
ا است شمکرد کھ ببینیم آیا دستمزدی از قلم افتاده است یا خیر. اگر بعدا دستمزدھا/ساعات بیشتری را در سال پایھ عادی پیدا کنیم، پرونده درخو

بود بھ درخواستی از نوع "سال پایھ عادی" تغییر خواھیم داد. ممکن است این تغییر، سبب تغییر یافتن میزان مزایای شما  ABYرا کھ از نوع 
 شود. 

ترین دوره سھ ماھھ را از درخواست شما حذف کرده و  ، ما دستمزدھا/ساعات کاری مربوط بھ قدیمیABYبرای درخواستی از نوع  .2
 کنیم.عات کاری مربوط بھ آخرین دوره سھ ماھھ تکمیل شده را بھ درخواست شما اضافھ می دستمزدھا/سا

 
ھای مربوط بھ این دوره سھ ماھھ اخیر را در ھیچ یک از  توانید مجددا دستمزدرا تنظیم کنید، نمی ABYاگر اکنون یک درخواست از نوع  

 ی دستمزدھا/ ساعات کاری مربوط بھ سھ دوره سھ ماھھ تقویمی خواھد بود. ھای آتی بھ کار برید. درخواست بعدی فقط بر مبنادرخواست 
 RELIACARD افشای

 | نام برنامھ: بیمھ بیکاری ایالت اورگان ® U.S. Bank ReliaCard اکتساب-افشای پیش
 2017تاریخ مرجع: ژوئن 

توانید روش دریافت مبالغ را انتخاب کنید؛ مثالً واریز مستقیم بھ شما می
 حساب بانکی یا این کارت اعتباری.

 ھای موجود را از اداره بپرسید و یکی از آنھا را انتخاب کنید.گزینھ
 شبکھ-درون 0$ برداشت از خودپرداز: 0$ بھ ازای ھر خرید: 0$ کارمزد ماھانھ:

 خارج از شبکھ  *$2.00
 نامعلوم  بارگذاری نقدی:

 تر باشد.*این کارمزد ممکن است، بر اساس روش و محل استفاده از این کارت، پایین کنیم.مینوع کارمزد دیگر نیز دریافت  3ما 
 ھای رایگان دسترسی بھ اطالعات وجوه و مانده در «جدول کارمزد» پیوست معرفی شده است. روش 

 است  FDICبرداشت/ برداشت اعتباری وجود ندارد • وجوه شما واجد شرایط بیمھ • امکان اضافھ 
 مراجعھ کنید.  cfpb.gov/prepaidپرداخت، بھ -ھای پیشبرای کسب اطالعات کلی درباره حساب  

 جزییات و شرایط مربوط بھ ھمھ کارمزدھا و خدمات را کھ در بستھ کارت ارائھ شده بیابید یا
 مراجعھ کنید.  usbankreliacard.com تماس بگیرید یا بھ  1270-279-855-1با 
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U.S. Bank ReliaCard ®  2018جدول کارمزد | نام برنامھ: بیمھ بیکاری اورگان | تاریخ مرجع: می 
 جزییات  مبلغ  تمام کارمزدھا 
 دریافت نقدی 

برداشت از خودپرداز  
 شبکھ) -(درون

 .U.Sھای خودپرداز شبکھ» بھ شبکھ -این کارمزد ما بابت ھر نوبت برداشت است. «درون $0
Bank  یاMoneyPass® توانید در ھای مرتبط را می شود. مکانگفتھ می

usbank.com/locations   یاmoneypass.com/atm-locator .بیابید 
برداشت از  

خودپرداز(خارج از  
 شبکھ) 

برداشت ماھانھ نخست از خودپرداز، شامل برداشت از   2این کارمزد ما بابت ھر نوبت برداشت است.  $2.00
المللی، از این کارمزد معاف ھستند. «خارج از  برداشت از خودپرداز بین خودپرداز (خارج از شبکھ) و

گفتھ   MoneyPassیا  U.S. Bankھای خودپرداز شبکھ» بھ ھمھ خودپردازھای خارج از شبکھ 
شود. متصدی خودپرداز نیز ممکن است از شما کارمزد مطالبھ کند، حتی اگر تراکنش شما کامل  می

 نشود.

این کارمزد شامل موارد برداشت نقدی از کارت از طریق تحویلدار بانک یا اتحادیھ کارت اعتباری کھ   0$ تحویلدار دریافت نقدی از 
 شود. ھستند، می ®Visaپذیرنده 

 اطالعات 
استعالم موجودی از  

 شبکھ) -خودپرداز (درون
 .U.Sھای خودپرداز  شبکھ» بھ شبکھ -این کارمزد ما بابت ھر نوبت استعالم است. «درون $0

Bank  یاMoneyPassتوانید در ھای مرتبط را می شود. مکان® گفتھ می
usbank.com/locations   یاmoneypass.com/atm-locator .بیابید 

استعالم موجودی از  
 خودپرداز (خارج از شبکھ) 

ما بابت ھر نوبت استعالم است. «خارج از شبکھ» بھ ھمھ خودپردازھای خارج از  این کارمزد  $0
شود. متصدی خودپرداز نیز ممکن است  گفتھ می  MoneyPassیا  U.S. Bankھای خودپرداز شبکھ

 از شما کارمزد مطالبھ کند.
 استفاده از کارت در خارج از ایاالت متحده. 

شود کھ از کارت خود برای خرید از بازارھای خارجی و برداشت پول نقد کارمزد زمانی اعمال میاین  %3 المللیتراکنش بین
از خودپردازھای خارجی استفاده کنید. این کارمزد درصدی از مبلغ دالری تراکنش، پس از تبدیل  

آن  ھای مربوط بھ مراکز خرید و خودپردازھا، حتی اگر شما و/یااحتمالی ارز، است. برخی تراکنش 
مرکز خرید یا خودپرداز در خاک ایاالت متحده باشید، طبق قوانین جاری شبکھ تراکنش خارجی محسوب 

ھا برای این بندی این مراکز خرید، خودپردازھا و تراکنششود و ما کنترلی بر چگونگی طبقھمی
 موضوع نداریم. 

برداشت ماھانھ نخست از خودپرداز، شامل برداشت از   2نوبت برداشت است. این کارمزد ما بابت ھر  2.00$ المللیبرداشت از خودپرداز بین
المللی، از این کارمزد معاف ھستند. متصدی  خودپرداز (خارج از شبکھ) و برداشت از خودپرداز بین

 خودپرداز نیز ممکن است از شما کارمزد مطالبھ کند، حتی اگر تراکنش شما کامل نشود. 

 سایر 
روز کاری) صورت   10این کارمزد بابت ھر نوبت تعویض کارت کھ از طریق تحویل استاندارد (تا  0$ تعویض کارت 

 شود. گیرد، اعمال میمی
شود و عالوه بر کارمزد تعویض کارت  روز کاری) مربوط می  3این کارمزد بھ تحویل سریع (تا  15.00$ تحویل سریع کارت المثنی 

 گردد. اعمال می
روز غیرفعال بماند، این کارمزد بابت ھر   365اگر کارت شما پس از آخرین تراکنش بھ مدت  2.00$ غیرفعال ماندن

 شود.شده اعمال می ماه سپری 
شود و  است، نگھداری می  FDIC، کھ یک موسسھ تحت پوشش بیمھ U.S. Bankاست. وجوه شما در اتحادیھ ملی   FDICوجوه شما واجد شرایط بیمھ 

FDIC $ در صورت ورشکستھ شدن 250,000آن را تا ،U.S. Bankکند.، بیمھ می 
 مراجعھ کنید. fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.htmlبرای کسب اطالعات بیشتر بھ  

 
 برداشت/اعتباری وجود ندارد. امکانات اضافھ  

 
سایت یا مراجعھ بھ وب  P.O. Box 551617, Jacksonville, FL 32255یا ارسال نامھ بھ آدرس  1270-279-855-1از طریق شماره تلفن 

usbankreliacard.com با بخش "خدمات دارندگان کارت ،(Cardholder Services)".تماس بگیرید ، 
 

 پرداخت شکایتی دارید، با-مراجعھ کنید. اگر درباره حساب پیش cfpb.gov/prepaidپرداخت، بھ -ھای پیشبرای کسب اطالعات کلی درباره حساب 
 مراجعھ کنید.  cfpb.gov/complaintتماس بگیرید یا بھ  2372-411-855-1«اداره محافظت مالی از مشتریان» بھ شماره 

  اطالعات مربوط بھ کارتReliaCard  امرا خوانده 
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 گواھی
 لطفا گواھی زیر را پیش از ثبت فرم درخواستتان برای دریافت مزایا، مطالعھ کنید. 

 شھروند ایاالت متحده ھستم یا بھ طور قانونی اجازه کار در ایاالت متحده را دارم.دھم کھ با عنایت بھ قانون مجازات شھادت دروغ، گواھی می  .1

 ام.ھای درستی را ارائھ داده کنم. در حد اطالعاتم، پاسخسواالتی را کھ از من پرسیده شده است، درک می  .2

 جریمھ و مجازات تعیین کرده است. دانم کھ قانون برای بیان اظھارات نادرست بھ منظور کسب مزایای بیمھ بیکاری، می .3

دھم، مسئولیت امنیت "شماره شناسایی ای برای دریافت مزایای بیمھ بیکاری درخواست می زمانی کھ بھ صورت آنالین یا از طریق تلفن دکمھ .4
رتی کھ شخص  خود را فراموش کنم یا در صو PINپذیرم. اگر شماره )" خود را می personal identification number, PINشخصی (

 من را تغییر دھد. PINمن اطالع یابد، موضوع را بھ اداره اشتغال اطالع خواھم داد تا شماره  PINدیگری از شماره 

گیری اولیھ در خصوص کنم کھ یک تصمیمکنم و بھ موجب این درخواست نامھ، درخواست می نامھ، برای کار ثبت نام میبا ارائھ این درخواست  .5
دھم کھ از ھمھ منابعی کھ برای مدیریت بیمھ بیکاری و  ال پرداخت آن بھ من وجود دارد، انجام شود. من بھ اداره اشتغال اجازه می مزایایی کھ احتم

 ام، اطالعات الزم را کسب کرده و مورد استفاده قرار دھد.ھای مربوط بھ خدمات اشتغال ارائھ داده فعالیت 

) تغییراتی را در الزامات مربوط بھ توانایی انجام کار، در دسترس بودن  COVID-19( 19-وید نکات مربوط بھ واجد شرایط شدن: بیماری کو .6
 اجرایی خواھد شد  2020مارس  8برای انجام کار و جستجوی فعال کار، ایجاد کرده است کھ این تغییرات از 

اند، مزایای بیمھ بیکاری ار خود را از دست داده اداره اشتغال اورگان بھ بیشتر کارگرانی کھ بدون سر زدن اشتباھی از جانب خودشان، ک
)Unemployment Insurance, UIدھد. برای کسب مزایا، کارگران باید الزامات و پیش نیازھایی را برآورده کنند. بھ طور کلی، برای ) ارائھ می

، برای کارکردن در دسترس باشید و بھ دنبال کاری باشید کسب مزایای بیمھ بیکاری برای مدت یک ھفتھ، شما باید توانایی کار کردن را داشتھ باشید
 برخی از این الزامات را تغییر داده است.  19-گیر کوویدتوانید آن را انجام دھید. بیماری ھمھ کھ می 

 خواھید شد: ای کھ وضعیت اضطراری اعالم شده است، شما در صورت داشتن شرایط زیر، فردی توانا برای انجام کار محسوب در دوره 

 در صورتی کھ بیمار نباشید، اما قرنطینھ باشید یا از دستور مقامات دولتی مبنی بر "در خانھ ماندن" پیروی کنید یا •

 را داشتھ باشید، اما بستری نشده باشید. 19-در صورتی کھ بیمار بوده باشید و عالئم مربوط بھ آنفوالنزا یا کووید •

 م شده است، شما در صورت داشتن شرایط زیر، فردی "در دسترس برای انجام کار" محسوب خواھید شد: ای کھ وضعیت اضطراری اعالدر دوره 

در خانھ مانده باشید یا قرنطینھ باشید، حتی اگر کارفرمای شما برای شما کار داشتھ باشد.   19-در صورتی کھ بھ دلیل بیماری کووید •
 شوید. طیلی مدرسھ یا مھد کودک ھم در خانھ مانده باشید، مشمول این مورد می در صورتی کھ برای مراقبت از فرزندانتان بھ دلیل تع

شوند، در  کنید و فقط برای انجام کارھایی کھ کمتر از ساعات کاری تمام وقت انجام می شما معموال کمتر از ساعات کاری تمام وقت کار می  •
 دسترس ھستید.

 در صورت داشتن شرایط زیر، فردی "در جستجوی فعال کار" محسوب خواھید شد:ای کھ وضعیت اضطراری اعالم شده است، شما در دوره 

یا در صورتی کھ این  19-در صورتی کھ پس از منقضی شدن اعالمیھ شرایط اضطراری ایالتی یا فدرالی بھ دلیل بیماری کووید •
 د. اعالمیھ شرایط اضطراری بھ ھر نحو دیگری باطل شود، تمایل بھ جستجوی کار داشتھ باشی 

لطفا با استفاده از این اطالعات، بھ سواالت مطرح شده در بخش مربوط بھ درخواست ھفتگی، پاسخ دھید. در طول فرایند رسیدگی بھ درخواست  
توانید از تکمیل بخش ھا، از طریق انتخاب گزینھ مربوط بھ از کار بیکار شدن موقتی از سوی کارفرمای معمولتان، میھفتگی برای این ھفتھ

 زامی مربوط بھ جستجوی کار صرف نظر کنید.ال

سایت ، در وب 19-ھای مرحلھ بھ مرحلھ برای تنظیم پرونده درخواست آنالین برای شرایط کوویددستورالعمل 
https://govstatus.egov.com/ORUnemployment_COVID19  .آورده شده است 

  موافقم 

 اطالعات مھمی کھ باید آنھا را بدانید

توانید بسیاری از کارھای ترین روشی است کھ با استفاده از آن میھا سریعاینکھ بھ درخواست شما رسیدگی شد، سیستم آنالین ویژه درخواست پس از 
، دھیمرتبط با درخواستتان را انجام دھید، از جملھ تنظیم و ارائھ درخواست ھفتگی، شروع مجدد درخواست پس از وقفھ ایجاد شده بھ منظور گزارش 

 مشاھده وضعیت درخواستتان، تغییر دادن آدرستان و ثبت نام برای واریز الکترونیکی.

در   اسناد و مدارک درخواست مربوط بھ بیکاری، محرمانھ ھستند. اگر کسی اطالعات مربوط بھ درخواست شما را از ما بخواھد، ما این اطالعات را
یک فرم امضا شده مجوز افشاسازی اطالعات را بھ ما داده باشید کھ بھ موجب آن، شخص  اختیار وی قرار نخواھیم داد، مگر اینکھ شما از قبل

 درخواست کننده اطالعات، بھ نیابت از شما مجاز بھ تحقیق و پرس و جو باشد. 
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 شود؟پس از این مرحلھ چھ می

 این کاری است کھ شما باید انجام دھید. 

ای کھ درخواست  ھفتھ و روز شنبھ پایان ھفتھ است. اولین ھفتھبرای ھر ھفتھ کھ بیکار ھستید، برای دریافت مزایا درخواست دھید. روز یکشنبھ شروع 
کنید، اما برای دریافت مزایای آتی  شود. شما برای این ھفتھ مزایایی را دریافت نمی )" نامیده میWaiting Weekدھید، "ھفتھ انتظار (خود را ارائھ می 

اولیھ، "ھفتھ انتظار" و اعتبار این ھفتھ را ایجاد نخواھد کرد. برای ھفتھ انتظار نیز  باید برای این ھفتھ نیز درخواست تنظیم کنید. صرف تنظیم درخواست
 باید مانند ھر ھفتھ دیگری درخواست تنظیم شود. 

ن ، درخواست ھفتگی خود را تنظیم کنید. ای (Online Claims System)ھا توانید بھ صورت آنالین و از طریق رفتن بھ سیستم آنالین درخواست شما می
ھا، عملکردھا و سواالت زیادی را در رابطھ با درخواست شما مدیریت کند. تواند درخواست ترین روش برای تنظیم درخواست است. این سیستم می سریع

 توانید درخواست خود را از طریق تلفن ارائھ دھید. دفترچھ راھنمای درخواست، نحوه انجام این کار را توضیح خواھد داد. ھمچنین می

  iMatchSkillsبھ صورت شخصی مورد بررسی قرار گیرید. سایت   WorkSourceثبت نام کنید و توسط کارکنان مرکز  iMatchSkillsید در سایت با
د کرد کھ  ای را دریافت خواھی کند. در چند روز آینده نامھ ھای اداره اشتغال است کھ شما را بھ کارفرمایانی کھ قصد استخدام دارند، متصل می یکی از ابزار

رساند. عدم تکمیل فرایند ثبت نام و بررسی شخصی، منجر بھ رد درخواست دریافت مزایا نحوه ثبت نام و تکمیل فرایند بررسی را بھ اطالع شما می 
 شود. می

 این کاری است کھ ما قرار است انجام دھیم. 

اید، مورد بررسی قرار نھا را در رابطھ با بیکاری ثبت کرده ھا، اطالعات شما را کھ پیش از ارائھ درخواست خود آکارکنان بخش درخواست 
 دھند. این فرایند ممکن است چند روز طول بکشد. در صورت نیاز بھ اطالعات بیشتر، با شما تماس خواھیم گرفت. می

ھایی را کھ برای تعیین مزایای صورتحساب فھرست دستمزددھد. این کنیم کھ میزان مزایای ھفتگی شما را نشان میصورتحسابی را برای شما ارسال می
ھای ایالتی و فدرالی  ھایی غیر از سازمانھایی را کھ احتماال از سازماندھد. درخواست خواھیم کرد کھ دستمزد اند، نشان میشما مورد استفاده قرار گرفتھ 

 ا دریافت کرد، آنھا را بھ درخواست شما اضافھ خواھد کرد. اید نیز ارائھ دھید. زمانی کھ این اداره موارد مذکور رکسب کرده 

یا واریز مستقیم  ReliaCard VISAھای بعدی بھ صورت الکترونیکی از طریق  شود و پرداخت اولین پرداخت مزایا از طریق چک انجام می
 یار شما قرار خواھیم داد. ھا در اخت شود. پس از رسیدگی بھ درخواست شما، جزئیات بیشتری را درباره پرداخت انجام می

 

 
اداره اشتغال اورگان یک کارفرما/ برنامھ ارائھ دھنده فرصت برابر است. در صورت درخواست افراد معلول، وسایل و خدمات کمکی در 

 خواھد شد.دسترس ھستند. برای افرادی کھ مھارت زبان انگلیسی آنھا محدود است، کمک در زمینھ زبان بھ صورت رایگان ارائھ 

El Departamento de Empleo de Oregon es un empleador/programa que respeta la igualdad de oportunidades. 
Disponemos de servicios o ayudas auxiliares, formatos alternos y asistencia de idiomas para personas con 

discapacidades o conocimiento limitado del inglés, a pedido y sin costo. 

 تاریخ: امضا: 

 نامھ تکمیل شده را بھ نشانی زیر بفرستید: لطفا درخواست 

 Union St. NE | Room 201 | Salem, Oregon 97311 875اداره اشتغال اورگان |  پست:

 1668-947 (503) نمابر:
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